ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
гр.Брусарци
РЕШЕНИЕ № 17 /25.08.2011Г
ОТНОСНО: регистрация на местна коалиция от партии „ЕДИНСТВО” за участие в
изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на 23
октомври 2011г.
Постъпило е заявление от местна коалиция от партии „ЕДИНСТВО”, представлявана
от Димитър Цветанов Димитров в качеството му на упълномощено лице на ПП
„НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД” и Цветана Иванова
Живкова в качеството и на упълномощено лице на партия „БЪЛГАРСКИ
СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” пред ОИК Брусарци , заведено в регистъра на партиите за
участие в изборите за общински съветници под № 10 от 25.08 2011г.,кмет на община
дод № 11 от 25.08.2011г. и кметове на кметства под № 11 от 25.08.2011г.
Към заявлението са приложени:
1.Удостоверение за регистрация на партия №25/05.08.2011г. на партия
„НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД”
2. Удостоверение за регистрация на партия №24 /05.08.20111 г. на партия
„БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”
3. Протокол от 23.08.2011г. за образуване на коалиция „ЕДИНСТВО”
4. Справка за съответствие на клиентски сметки.
5. Пълномощно на лицето Станчо Венелинов Манчевски
6.Пълномощно на лицето Димитър Цветанов Димитров
7. Пълномощно на лицето Цветана Иванова Живкова
8. Образец на подписите на лицата Димитър Цветанов Димитров и Цветана Иванова
Живкова
Заявено е искане за отпечатване на местна коалиция от партии „ЕДИНСТВО” за
участие в бюлетината, като: Коалиция „ЕДИНСТВО”
Налице са изискванията на чл.94, ал.1 и чл.95, ал.1 от Изборния кодекс и Решение
№203-МИ София, от 12.08.2011г.на ЦИК
Предвид изложеното и на основание чл.33 ал.1, т.14 от Изборния кодекс във връзка с
чл.94,ал.1 и чл.95,ал.1 от Изборния кодекс и Решение №203-МИ София , от 12.08.2011г.
на ЦИК

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА местни коалиция „ЕДИНСТВО” за участие в изборите за общински
съветници, кмет на община и кмет на кметство Смирненски на 23 октомври 2011г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е Коалиция
„ЕДИНСТВО”

Решението може да се обжалва пред ЦИК,по реда на чл.33, ал.3
Председател:
Венцислава Младенова
Секретар:
Лора Николова
Решението е поставено на ……………………………2011г.в………часа
Решението е свалено на……………………………….2011г.в………часа

